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A aquestes alçades, 
cal que parlem del ro-
manç que va originar 
l’himne dels Sega-
dors. Així ens farem 
una idea de la mala 
vida que el 1640 els 
«tercios» donaven als 
catalans. Per alleugerir 
la tensió, el Govern 
castellà va moure les 
tropes en diverses 
columnes cap al sud 
i cap a ponent (cap a 
Lleida i Tarragona). 

Quan es desplaçaven, 
unes quantes com-
panyies dels «tercios» 
van ser bloquejades a 
Sant Feliu de Pallerols, 
a Santa Coloma de 
Farners i a Riudare-
nes. Aleshores totes 
aquestes viles esta-
ven emmurallades i 
feien el que podien 
per estalviar-se haver 
d’allotjar les tropes 
estrangeres. 

Davant de la resposta 
hostil que trobaven 
a tot arreu, l’Exèrcit 
castellà i els mercena-
ris que hi lluitaven ja 
no es van mostrar tan 
fatxendes i van acam-
par a prop d’aquestes 
poblacions, sense 
sostre ni protecció.

Atabalat per quedar 
bé, el virrei Santa 
Coloma (comte de 
Queralt) va enviar a 
la capital de la Selva 
l’algutzir Montrodon, 
perquè pressionés les 
autoritats locals.

Fem un parèntesi. 
Vam explicar al capítol 
3 (publicat el 17 d’oc-
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Dels segadors als vigatans (9/27). La suor dels manaires (1640)
tubre del 2014) que, a 
Catalunya, hi havia els 
algutzirs. Eren oficials 
en qui confiava el virrei 
per dur a terme missi-
ons importants i tenien 
autoritat per actuar 
per sobre dels oficials 
locals de tot Catalunya 
(veguers i batlles). Avui 
vindrien a ser l’FBI als 
Estats Units.

Tornem a Montrodon. 
Aquest algutzir era 
conegut per la seva 
antipatia i pel fet que 
li agradava posar el dit 
a la llaga en els casos 
més polèmics, sobretot 
si podia humiliar les 
autoritats catalanes (1). 

Expeditiu i despietat, 
quan va arribar a Santa 
Coloma de Farners, es 
va trobar que la pobla-
ció abandonava la vila. 
Va provar d’impedir-ho 
i es va embolicar en 
una brega amb els 
colomencs. Al final es 
va haver de refugiar a 
l’hostal del poble. Els 
colomencs hi van calar 
foc i Montrodon s’hi 
va rostir, amb els seus 
criats i soldats. 

Com a càstig, el virrei va 
ordenar de cremar unes 
quantes cases de 
Santa Coloma. Però 
els «tercios» que 
hi van anar van 
saquejar la vila 
i la van cremar 
del tot. Un 
cop acabada 
la diversió, els 
van sorprendre el 
bram de corns i el 
gemec de cornamuses 
que provenien de les 
muntanyes. Tots els so-
metents de la Selva se’ls 
tiraven al damunt (2). 

Després de conèixer el 
que els catalans havien 
fet als seus companys 
a Santa Coloma, els 

«tercios» que hi havia a 
Riudarenes van acabar 
cremant-ne fins i tot l’es-
glésia. Això va treure de 
polleguera el bisbe de 
Girona (Gregorio Parce-
ro, un noble gallec) i va 
excomunicar els oficials 
i les tropes que havien 
comès aquell crim.

Després d’aquesta 
acció (potser afavorida 
pel Govern català), la 
cort castellana va con-
siderar que els catalans 
ja havien anat massa 
lluny. Però l’acció més 
contundent encara 
havia d’arribar. Va ser el 
dia de Corpus. Els sega-
dors catalans es van 
apoderar de Barcelona 
i al virrei, que d’ençà 
de les corts del 1632 
no havia parat de fer 
«amics», el van cosir a 
punyalades (4).

Tots aquests movi-
ments armats van ser 
una autèntica revol-
ta social que es va 
desfogar contra els 
funcionaris que tre-
ballaven per al comte 
de Barcelona i rei de 
Castella, i els catalans 
col·laboracionistes, com 
ara els jutges de l’Audi-
ència (ja vam veure al 
capítol 8 que, durant la 
campanya de Salses, es 
van extralimitar amb la 
gent humil). 

Més enllà de Barcelona, 
aquesta venjança es va 
estendre per les ciutats 
contra els nobles i els 
dirigents locals, que no 
tenien obligació d’allot-
jar soldats. Aquests 
últims es van trobar de 
cop entre l’espasa i la 
paret, quan va arribar 
l’ordre del Govern 
castellà que donessin 
suport als «tercios» 
contra la pròpia pobla-
ció. Gairebé tothom va 
desobeir.

Per la seva banda, 
esborrada l’autoritat del 
comte de Barcelona a 
Catalunya, el Govern 
català i el Consell de 
Cent en van agafar les 
regnes i van iniciar un 
complicat joc a quatre 
bandes, confiant que 
podrien salvar algun 
moble.

D’entrada, van enviar 
ambaixadors a Madrid: 
havien de negociar que 
les tropes castellanes 
se n’anessin de Cata-
lunya i que el comte 
de Barcelona concedís 
oficialment la llibertat 
al diputat Francesc de 
Tamarit i els consellers 
del Consell de Cent que 
havia fet empresonar 
per haver defensat les 
constitucions catalanes. 

El Govern català i el 
Consell de Cent tam-
bé van enviar oficials i 
representants a les viles 
per calmar-les  i recupe-
rar-ne l’ordre públic.

Però, des de Madrid, 
només els arribava que 
el Govern castellà es 
preparava per envair 
Catalunya. Per aquesta 
raó, el Govern català va 
començar a preparar el 
país per defensar-lo: va 
fer reparar les fortifica-
cions i va començar a 
distribuir armes. 

Al final, el Govern 
català va començar a 
acostar-se als france-
sos (estaven en guerra 
amb el rei de Castella) 
per aliar-s’hi. També va 
enviar a la cort caste-
llana el missatge que 
calia que reflexionés i 
es repensés la invasió 
que preparava contra 
Catalunya.

Va ser en va. El Govern 
castellà ja ho tenia 
decidit i el comte-duc 
Olivares havia fet reclu-
tar un poderós exèrcit 
de 30.000 homes. Tot 
plegat a corre-cuita, 
perquè volia sotmetre 
els catalans, impedir 
que s’aliessin amb Fran-
ça i venjar la mort del 
representant directe de 
«Su Católica Majestad».

S’acostaven temps de 
barrundanya.

NOTES

1. Donem per fet 
que al lector no li 
costarà de pensar en 
personatges actuals 
d’aquesta mena.

2. La capacitat militar 
de Catalunya durant 
tota la guerra dels 
Segadors va demos-
trar que els catalans 
estaven molt ben 
organitzats i que 
matenien una molt 
sòlida solidaritat 
entre ells, fossin d’on 
fossin, cosa que va 
salvar moltes vides 
i propietats, tot i la 
gran desgràcia que va 
significar el conflicte.

3. Al capítol 8, hi vam 
explicar que a Fran-
cesc de Tamarit el van 
empresonar perquè 
va informar els cata-
lans sobre què havien 
de donar exactament 
als «tercios» que el 
comte de Barcelona 
havia enviat a Catalu-
nya amb l’excusa que 
estava en guerra amb 
França. 

En concret, Francesc 
de Tamarit (després 
que ho hagués decidit 
el Govern català) es va 
encarregar de publicar 
per tot Catalunya les 
lleis catalanes que 
explicaven exacta-
ment quina ajuda es 
tenia de dispensar a 
les tropes estrangeres. 
Aquesta ajuda era 
molt lluny de la que 
exigia el Govern cas-
tellà; per això, va fer 
empresonar Tamarit i 
uns quants consellers 
del Consell de Cent.

4. Aquests fets van 
passar durant el co-
negut Corpus de Sang. 
No ens hi estenem, 
perquè és molt fàcil 
trobar-ne informació.

L’excomunicació era un 
ritual que feia l’Església ca-
tòlica. Era un càstig moral i 
espiritual, i significava que 
els excomunicats deixaven 
de formar part de la comu-
nitat religiosa, no podien 
ser enterrats en cementiris 
cristians i no podien tenir 
cap càrrec o autoritat. A 

més, qui els matés no 
cometria cap pecat.

Així, doncs, veiem que el 
bisbe de Girona va fer un 
gran pas perquè més caps 
de casa i jornalers s’unissin 
als sometents i anessin a 
matar soldats castellans 
i els mercenaris que els 

acompanyaven. Amb penes 
i treballs, perseguits i fusti-
gats, els «tercios» van fugir 
de la Selva cap a Girona. A 
Girona, les autoritats pati-
en que el poble se’ls girés 
en contra, si hi deixaven 
entrar les tropes estrange-
res. Per això, van fer tancar 
les portes de la ciutat i, 

a més, van fer córrer que 
l’aigua estava enverinada. 

Cames ajudeu-me, els 
«tercios» van haver de 
continuar fent camí, fiblats 
per sometents i colles 
d’antics bandolers que els 
assaltaven de nit mentre 
dormien. 

Espellifats i desmoralitzats, 
van arribar a Blanes. Allí, el 
virrei, Dalmau de Queralt, 
en va embarcar la infanteria 
per transportar-la cap a les 
grans fortaleses de Roses i 
Perpinyà. Però la cavalleria, 
en un acte de gallardia, va 
decidir travessar el Vallès i 
entrar a Barcelona.

Van ser ben ximples. Quan 
travessaven el Vallès, els so-
metents els van caçar i els 
van trinxar a prop del port 
de Barcelona, passat el Be-
sòs. Eufòrics, els sometents 
van entrar a Barcelona sen-
se resistència i van alliberar 
el diputat del Govern català: 
Francesc de Tamarit (3). 


